
 

VISTA DE PROVA (prazo para o requerimento – 3 dias úteis) 
 
Preencher TODOS os dados corretamente com letra legível. 
Verificar no Departamento se o professor entregou as provas ou avaliações. 

É indispensável o preenchimento de todos os campos, sob pena de inviabilizar o 
atendimento. 

 
Acadêmico(a): _________________________________________________________ 

Matrícula: ____________________________________________________________ 

Fones: _______________________________________________________________ 

Disciplina: ____________________________________________________________ 

Professor(a): __________________________________________________________ 

 
Ano da disciplina:  1º 2º 3º 4º 5º 
 
Turno da disciplina: diurno A diurno B noturno N1 noturno N2 
 
Tipo de avaliação: 1ª avaliação 2ª avaliação 3ª avaliação 
 
 4ª avaliação exame final 
 
 
Curitiba, _____/_____/_____                              _______________________________ 
 Assinatura do aluno 
 

 
 

Encaminhe-se ao aluno para ciência. 
 
Retirei cópia da prova em ____/____/____         _______________________________ 
 Assinatura do aluno 

 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 37/97-CEPE – Aprova normas básicas de controle e registro da atividade acadêmica dos 
cursos de graduação da Universidade. 

SEÇÃO IV - Da Revisão de Avaliações 
Art. 93 - ... 
§ 3º - Todos os alunos têm direito de vista à prova escrita corrigida, entendendo-se por vista a possibilidade de o 
aluno ter acesso efetivo à sua prova, de forma a esclarecer questões relativas à avaliação. 
 
Art. 105 - É assegurado ao aluno o direito à revisão do resultado das avaliações escritas nos seguintes termos: 
a) caso o aluno ainda não tenha tido acesso efetivo à sua prova escrita corrigida, conforme previsto no artigo 
93, § 3º, o processo de revisão iniciar-se-á com a apresentação de requerimento de vista da prova pelo aluno ao 
departamento responsável pela disciplina, nos três (03) dias úteis subsequentes à divulgação dos editais de 
notas; 
b) a vista, que pressupõe possibilitar ao aluno ler, anotar e copiar o que julgar necessário, será concedida no 
prazo máximo de três (03) dias úteis a contar do recebimento do requerimento pelo departamento, podendo o 
aluno, após a vista, apresentar, no prazo de três (03) dias úteis, requerimento justificado de revisão das questões 
que considere terem sido indevidamente corrigidas; 
 


